
Konferencja naukowa online – program 

 

Joseph Malègue a epoka kryzysu modernistycznego 

 

18 grudnia 2020 

10.00-11.00 

Otwarcie konferencji: wystąpienia 

* Pana prof. dr hab. Wacława Rapaka, Dyrektora Instytutu Filologii Romaoskiej UJ 

* Pana dr hab. Władysława Witalisza, prof. UJ, Dziekana Wydziału Filologicznego UJ 

* Pani dr Agnieszki Hennel-Brzozowskiej, sekretarz MTN „Fides et Ratio” 

Odczytanie listu od Jego Ekscelencji Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego 

prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop (UJ): Joseph Malègue, pisarz niezwykły 

11.00-12.00 (przewodniczący sesji: dr hab. Stanisław Jasionowicz, prof. UP) 

o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski (UPJPII): Sytuacja Kościoła i teologii we Francji w czasach 

Josepha Malègue’a 

ks. dr Paweł Borto (KUL): Rola doświadczenia religijnego w akcie wiary w świetle losów bohatera 

powieści „Augustin ou le Maître est là” 

ks. dr hab. Sławomir Zielioski (UŚ): Przerwany dialog: Alfred Loisy – Maurice Blondel. Echa 

dramatycznej debaty w wybranych tekstach Josepha Malègue’a 

12.15-13.15 (przewodnicząca sesji: prof. dr hab. Barbara Sosieo) 

ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek (UPJPII): Zmaganie o wiarę. Joseph Malègue w horyzoncie 

teologicznym 

prof. dr hab. Wojciech Kudyba (UKSW): Konwencje gatunkowe w powieści Josepha Malègue’a 

„Augustyn, albo Pan jest tu” 

prof. dr hab. Zofia Zarębianka (UJ): Droga duchowa bohatera w powieści „Katedra” Huysmansa 

15.00-16.30 (przewodnicząca sesji: dr hab. Joanna Porawska) 

Zofia Litwinowicz-Krutnik (UW, Sorbonne): Joseph Malègue, katolicki Proust, dyskretny piewca 

świętości 

prof. dr hab. Dorota Śliwa (KUL): Ukryte za życia Malègue’a drogi dziecięctwa Bożego 

dr Agnieszka Hennel-Brzozowska (UP): O modlitwie bohatera powieści Malègue’a 

 



16.45-17.45 (przewodniczący sesji: prof. dr hab. Jerzy Brzozowski) 

dr Piotr Koprowski (UG): Idea odnowy świata w duchu neotomizmu na łamach kwartalnika „Verbum” 

dr hab. Iwona Piechnik (UJ): Joseph Malègue w prasie europejskiej 

dr hab. Magdalena Mitura (UMCS): Urszula Dąmbska-Prokop jako propagatorka twórczości Josepha 

Malègue’a w Polsce 

 17.45-18.15 Dyskusja i zamknięcie konferencji 

 

Konferencja odbędzie się zdalnie na platformie Microsoft Teams. Link do kanału: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a67eb5e48c132404184d4c441b0bc2279%40thread.tac

v2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6feb3764-2ef3-409c-aa15-ba6a46ba8e4f&tenantId=eb0e26eb-bfbe-

47d2-9e90-ebd2426dbceb 

 

 Aplikację MS Teams można pobrad za darmo: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-

365/microsoft-teams/download-app 

  , tyle że w wersji darmowej czas trwania połączenia jest ponod ograniczony, więc trzeba się wtedy 

łaczyc ponownie. 

 Można jednak użyd Teamsów bez problemu gdy już  je mamy na własnej uczelni.  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a67eb5e48c132404184d4c441b0bc2279%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6feb3764-2ef3-409c-aa15-ba6a46ba8e4f&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a67eb5e48c132404184d4c441b0bc2279%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6feb3764-2ef3-409c-aa15-ba6a46ba8e4f&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a67eb5e48c132404184d4c441b0bc2279%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6feb3764-2ef3-409c-aa15-ba6a46ba8e4f&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

